
HANDLEIDING  

Datavoucher aanvragen
Jouw datacoach heeft je geattendeerd op de mogelijkheid om kosteloos of tegen 
een kleine eigen bijdrage een expert in te schakelen voor de beantwoording van 
je kennisvraag. Hiervoor kun je een datavoucher aanvragen. De stapsgewijze 
aanpak in deze handleiding, die je van je datacoach hebt gekregen, maakt het 
aanvragen eenvoudig.

 Lees de leaflet ‘Data (nóg) slimmer gebruiken? Schakel een expert in!’ goed door.
• Sluiten de mogelijkheden voor expert-advies aan op jouw vraag of behoefte?
• Voldoe je aan de voorwaarden* om gebruik te kunnen maken van een voucher voor expertadvies?

Indien je bovenstaande vragen beide met ‘JA’ kunt beantwoorden,  
ga dan naar: www.brabant.nl/applicaties/producten/economie_kennis_en_
talentontwikkeling__datamaturiteit_mkb_subsidie_152217 

Heb je vragen? Neem dan contact op.
• Vragen over de subsidieregeling: Afdeling Subsidies van de Provincie Noord-Brabant,  

via subsidie@brabant.nl of 073-6808282 (9.00-12.00 uur op werkdagen)
• Vragen over datavouchers: de datacoach waarmee je al contact hebt; of Gerard Blom, programma 

manager bij de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), via datacoach@brabant.nl.

Bespreek vóór het aanvragen van een datavoucher  
met jouw datacoach:
• Je kennisvraag waarvoor je de inschakeling van een expert wenst
• De expert die volgens jou en je datacoach het beste jouw kennisvraag  

kan beantwoorden
• De offerteaanvraag die je zult doen bij de in te schakelen expert
• Welk type datavoucher het beste past bij de beantwoording van jouw kennisvraag
• Vraag vervolgens je datacoach één en ander te verwerken in een Datacoach 

Verklaring (formulier voor zo’n verklaring vind je via de link in punt 2)
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Vraag een offerte aan bij de in punt 4 genoemde in te schakelen expert:
• Gebruik de informatie in de Datacoach Verklaring voor de inhoudelijke omschrijving van je  

offerte-aanvraag
• Bij vragen of twijfel kun je jouw datacoach betrekken in het formuleren van de offerte-aanvraag;
• Idem dito bij het benaderen van de in te schakelen expert: ook hierbij kan jouw datacoach je 

ondersteunen.

Zorg vóór het digitaal aanvragen van een datavoucher dat je over het volgende 
beschikt (alle digitaal):
• Een geldig e-Herkenningsmiddel. Om alsnog aan te vragen, ga naar  

www.brabant.nl/loket/eherkenning
• Een door een datacoach ingevulde en ondertekende Datacoach Verklaring (zie punt 4.)
• Een recente offerte van de in te schakelen expert
• Indien je de afgelopen 3 jaar subsidie hebt ontvangen: een recente de-minimis verklaring (template tref je 

aan tijdens de digitale aanvraagprocedure; zie punt 7)
• Een bewijs van inschrijving van je bedrijf bij de Kamer van Koophandel
• Een recent bankafschrift

Ga vervolgens naar het digitaal aanvraagformulier via de link in punt 2:
• Doorloop de aanvraagprocedure waar je overzichtelijk doorheen wordt geloodst
• Bij tussentijdse vragen kunt je altijd contact opnemen met je datacoach. Samen invullen kan ook.
• Vergeet niet geregeld je aanvraaggegevens op te slaan via de optie ‘Tussentijds bewaren’ 
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Succes met je aanvraag!

*Voorwaarden voor expertadvies:
• De aanvraag moet vergezeld zijn van een verklaring van een datacoach van een van de door de Provincie Noord-Brabant aangewezen 

organisaties: Brainport, REWIN, Midpoint, Driven by Data.
• De aanvraag moet vergezeld zijn van een offerte van de beoogde expert.
• Je vertegenwoordigt een mkb-onderneming met de hoofdvestiging in de Provincie Noord-Brabant.
• Je bedrijf is actief in één van de volgende stuwende sectoren: ICT, Hightech Systemen & Materialen, Agrifood, Life Sciences & Health, Maintenance, 

Logistiek, Automotive of Chemie & Biobased.
• Het expertadvies is bedoeld om jouw kennisvraag te beantwoorden en daarmee de datavolwassenheid je bedrijf te verhogen.
• De financiële ondersteuning geldt niet voor de aanschaf van hardware en software en daaraan verwante trainingen voor de implementatie ervan.

http://www.brabant.nl/loket/eherkenning

